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Nom de la dinàmica: Representants de la convivència. 

Cromo: Parar l’orella (àlbum 1, cromo 14, pàgina 20 de la Guia del professorat). 

Temps aproximat: 2 sessions de 60 min. 

Habilitat que es treballa:  

Advocació i defensa: ser capaç d’entusiasmar-se per una causa i mantenir una actitud 

constructiva vers el conflicte. Actuar amb flexibilitat per crear aliances amb altres persones i fer 

servir la capacitat d’influència i de persuasió per incidir en la millora del bé comú i generar canvi.  

Col·laboració i treball en equip: ser capaç de treballar i cooperar amb les altres persones de 

forma respectuosa, essent conscient de les capacitats d’un mateix i confiant en les de l’altra gent. 

Compartir estratègies i assumir responsabilitats de lideratge per contribuir a l’assoliment d’un 

objectiu comú. 

Participants: alumnat de Cicle Mitjà i Cicle Superior. 

Material: paper d'embalar, cola, llapis,  

Important!: Proposem que en la tria de representants hi hagi varietat de gènere. És important 

que els nens i les nenes participin de forma equilibrada en les dinàmiques, i que les activitats 

siguin mixtes per trencar la tendència que s’ajuntin per sexe i per fomentar el binarisme i la 

socialització de gènere. 

Desenvolupament: 

1) Habilitats dels representants de l’aula: abans d’iniciar la dinàmica, proposem fer grups 

de 4/5 persones. Cada grup haurà de preparar una petita llista amb les característiques o 

habilitats que ha de tenir un/a representant d’aula. Després, un/a portaveu de cada grup 

apuntarà a la pissarra les característiques o habilitats que consideren importants. Si un 

grup ha sortit abans, i ja han apuntat alguna cosa que tenim a la llista, posarem «més u» 

(+1) al costat.  

 

2) Dinàmica Qui ens representa?: continuem fent la lectura del cromo i debatem a partir de 

la pregunta: «En què penses quan esculls algú que et representi?». A continuació, fem 

l’activitat que proposa el llibret, triar dos representants o portaveus de l’aula. 
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Per fer-ho, demanem a l’alumnat si hi ha algun voluntari o voluntària per fer aquesta tasca, 

tenint en compte el llistat de les habilitats que hem fet anteriorment. Si en tenim suficients, 

podem: 

A) Fer votacions, millor de manera anònima, posant els noms en una urna i després fent 

el recompte. 

B) Canviar el rol dels representants cada mes. 

 

Cal tenir en compte: proposem que en la tria de representants hi hagi varietat de gènere. 

És important que els nens i les nenes participin de forma equilibrada en les dinàmiques, i 

que les activitats siguin mixtes per trencar la tendència que s’ajuntin per sexe i per fomentar 

el binarisme i la socialització de gènere. 

 

3) Dinàmica I tu, què faries?: un cop hem triat els/les representants, tornarem a dividir la 

classe en 4 o 5 grups. A partir de les diferents situacions sobre possibles conflictes de 

convivència que hi ha a l’aula, recollides en dinàmiques anteriors (Amb els cinc sentits, 

Per tu i per totes), demanem a cada grup que esculli una d’aquestes situacions i que 

respongui: 

- Per què és important?  

- Com està aquesta situació actualment a l’aula?  

- Ha millorat o empitjorat des que en vam parlar?  

- Els/les representants poden ajudar d’alguna manera a canviar-la o millorar-la? 

 

Després compartim amb el grup classe les situacions i les respostes. Els/les representants 

les anoten a la pissarra i el grup debat sobre què es pot fer, com a classe i com a individus 

que en formen part. També cal veure què poden fer els/les representants perquè aquestes 

situacions no es produeixin o millorin (parlar de responsabilitat personal-grupal). Podem 

recollir les respostes en diferents columnes, a la pissarra o en un mural. 

 

Cal tenir en compte: si els grups coincideixen en les situacions escollides, és a dir, si més 

d’un grup escull la mateixa situació, llavors aquest conflicte és important per a l’alumnat. 

 

4) Tancament  
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Proposem algunes preguntes per dur a terme l’espai de tancament de la sessió: 

● Creieu que els/les representants han intentat incloure totes les característiques de la llista? 

Primer responen els/les representants, després el grup classe. 

● Creieu que vosaltres, com a grup classe, heu facilitat la tasca de representació? 

● Podíeu haver fet algunes coses d’una altra manera? Quines? 

 

Tanquem la sessió amb un gran aplaudiment. 
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